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Περίληψη: Η παρούσα μελέτη αφορά τη δράση της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού σχετικά με την 

ενίσχυση της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Μέσα από τη μελέτη της 

ελληνικής περίπτωσης, όσον αφορά ειδικότερα την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό 

Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, θα διαπιστώσουμε ότι οι δράσεις της ΕΕ δεν ενσωματώνονται πλήρως 

στις πολιτικές των κρατών-μελών, με αποτέλεσμα κάθε φορά να απαιτείται στενότερη συνεργασία 

ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη-μέλη 

και κοινωνία των πολιτών). 

 

Λέξεις-κλειδιά: ΕΕ, διαπολιτισμικός διάλογος, Ελλάδα, ΕΕΔΔ 

 

1. Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η μελέτη της δράσης της ΕΕ στον τομέα του 

πολιτισμού αναφορικά με την ενίσχυση της πολιτισμικής πολυμορφίας και του 

διαπολιτισμικού διαλόγου. Θα περιγράψουμε συνοπτικά τις δράσεις οι οποίες ορίζονται στα 

Προγράμματα Πολιτισμός 2000 και Πολιτισμός 2007-2013, ενώ στη συνέχεια θα εστιάσουμε 

την προσοχή μας στο Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008. Η κριτική στην 

κοινοτική δράση θα ασκηθεί μέσα από την αξιολόγηση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Στη συνέχεια θα επικεντρώσουμε στην ελληνική περίπτωση και θα παρουσιάσουμε 

την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 

2008. Θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε κριτικά το κατά πόσον η ελληνική αυτή στρατηγική, 

όσο και οι περιπτώσεις εφαρμογής της, ανταποκρίθηκαν τελικά στους σχετικούς στόχους που 

είχε θέσει η ΕΕ για το Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου. 

 

2. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας 

και του διαπολιτισμικού διαλόγου 

Η μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι μοναδική στον κόσμο. Είναι ένα sui generis 

μόρφωμα με έντονα ομοσπονδιακά στοιχεία, μια οικογένεια Ευρωπαϊκών δημοκρατικών 

χωρών που συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου ζωής των πολιτών 

τους και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συνενώνουν μέρος 

των εθνικών τους κυριαρχιών, αποκτώντας μεγαλύτερη συλλογική δύναμη από όση θα είχαν 

αν ενεργούσαν μεμονωμένα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι χώρες-μέλη μεταβιβάζουν 

ορισμένες από τις δικές τους εξουσίες λήψης αποφάσεων σε κοινά θεσμικά όργανα 

συσταθέντα από την ΕΕ. Έτσι, οι αποφάσεις για συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

μπορούν να λαμβάνονται δημοκρατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τηρουμένων πάντοτε των 

αρχών της επικουρικότητας και της ενσωμάτωσης. Τα τρία βασικά θεσμικά όργανα λήψης 

αποφάσεων είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Αυτό το θεσμικό τρίγωνο ορίζει τις πολιτικές και θεσπίζει τις νομοθετικές πράξεις 

που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει τις νέες νομοθετικές πράξεις, 

οι οποίες εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ακολούθως, η Επιτροπή και τα 

κράτη-μέλη εφαρμόζουν τη νέα νομοθεσία και η Επιτροπή την επιβάλλει. 

Η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα αξιόλογης επιτυχίας, αφού μέσα στην εξηντάχρονη 

περίπου πορεία της, κατόρθωσε να καθιερώσει την ειρήνη και την ευημερία μεταξύ των 

πολιτών της, δημιούργησε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα (το ευρώ) και μια ενιαία αγορά 

δίχως σύνορα. Η Ένωση αποτελεί μεγάλη εμπορική δύναμη και κατέχει παγκόσμια 

πρωτοκαθεδρία σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η αναπτυξιακή βοήθεια. 

Ωστόσο, ο πολιτικός, και κυρίως οικονομικός, προσανατολισμός της ΕΕ δεν αγνοεί την 

έννοια του πολιτισμού, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα της δραστηριότητας της 

Ένωσης. Η πολιτιστική δημοκρατία, η πολιτιστική ανάπτυξη και συνοχή, η κοινή ευρωπαϊκή 

κληρονομιά, η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και ο πολιτιστικός πλουραλισμός αποτελούν 
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θεμελιώδεις αρχές της διακρατικής διαχείρισης του Ευρωπαϊκού πολιτισμού από την ΕΕ. 

Η κοινοτική δράση στον τομέα του πολιτισμού θεσμοθετήθηκε με τη Συνθήκη για 

την ΕΕ (υπεγράφη το Δεκέμβριο του 1991 και τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο του 1993). Στο 

άρθρο 128 της Συνθήκης προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η προώθηση της πολιτιστικής 

συνεργασίας των κρατών-μελών της Ένωσης (παρ. 2), η ενθάρρυνση της πολιτιστικής 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και τρίτων χωρών (παρ. 3) και η ανάληψη δράσεων 

από πλευράς ΕΕ που θα λάμβαναν υπόψη τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών 

και θα εδράζονταν στο σεβασμό και στην προώθηση της πολιτισμικής πολυμορφίας των 

κρατών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν συμβολικές δράσεις (όπως ο θεσμός της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ο οποίος θεσπίστηκε το 1985 και συνεχίζει μέχρι 

σήμερα) αλλά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 (Πρώτο 

Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τον Πολιτισμό, 2000-2004) και το 

ισχύον Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013. Ειδικότερα: 

Βασικοί άξονες του Προγράμματος Πολιτισμός 2000 (απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) αποτελούν αφενός η θέσπιση ενός 

ενιαίου μέσου χρηματοδότησης και προγραμματισμού για την πολιτιστική συνεργασία που 

θα προωθούσε τον πολιτιστικό και τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κινητικότητα των 

δημιουργών και άλλων παραγόντων και επαγγελματιών του πολιτισμού και των έργων τους, 

και αφετέρου η αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού ως οικονομικού παράγοντα και 

παράγοντα της κοινωνικής ένταξης και της ιδιότητας του πολίτη (άρθρο 1). Για την επίτευξη 

των ανωτέρω στόχων, η ΕΕ προέβλεψε τις ακόλουθες ενέργειες (άρθρο 2): ειδικές 

καινοτόμες ή/και πειραματικές δράσεις, ολοκληρωμένες δράσεις στο πλαίσιο υπαρχουσών 

συμφωνιών πολιτιστικής συνεργασίας, αλλά και ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρωπαϊκής 

ή/και διεθνούς εμβέλειας, όπως ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, που 

θα μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα του συνανήκειν των πολιτών στην ίδια κοινότητα. Το 

ύψος της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης καθορίστηκε στα 167 εκατομμύρια ευρώ (άρθρο 3). 

Το Πρώτο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2000-2004 παρατάθηκε μέχρι τα τέλη του 2006 με την 

απόφαση αριθ. 626/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενώ το 

ποσό της χρηματοδότησης αναπροσαρμόστηκε στα 236,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρά τις 

όποιες ατέλειες του νέου αυτού Προγράμματος της ΕΕ για τον Πολιτισμό -όπως την 

ανεπαρκή προβολή και το μικρό προϋπολογισμό του- το Πρόγραμμα 2000 έλαβε θετική 

εξωτερική ανεξάρτητη αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία σε γενικές γραμμές το 
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Πρόγραμμα πέτυχε τους στόχους του ως προς την προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας 

στην Ευρώπη. 

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013 (απόφαση αριθ. 

1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), το οποίο αντικατέστησε 

το Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000, είναι η ανάδειξη του κοινού πολιτιστικού Ευρωπαϊκού 

χώρου, μέσω της μεγαλύτερης διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένων στον τομέα του 

πολιτισμού, της προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας των καλλιτεχνικών και 

πολιτιστικών έργων, καθώς και της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου, προκειμένου 

να ενθαρρυνθεί η δημιουργία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (άρθρο 3). Για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων προβλέπονται οι εξής ενέργειες (άρθρο 4): στήριξη των πολιτιστικών 

ενεργειών, στήριξη των πολιτιστικών οργανισμών που καλύπτουν επτά τουλάχιστον 

Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στήριξη εργασιών ανάλυσης/συλλογής/διάδοσης πληροφοριών 

μέσω του διαδικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε απλούστερους όρους συμμετοχής για 

τους δικαιούχους του Προγράμματος, ενώ ανέθεσε τη διαχείριση του Προγράμματος στον 

Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ο 

οποίος ιδρύθηκε με την απόφαση αριθ. 336/2009/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατ’ 

εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 58/2003/ΕΚ του Συμβουλίου και ανακάλεσε την απόφαση 

αριθ. 56/2005/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία στο άρθρο 3 προέβλεπε ότι η ίδρυση 

του Οργανισμού θα άρχιζε την 1/1/2005 και θα έληγε στις 31/12/2008. Το Πρόγραμμα 

Πολιτισμός 2007-2013 δέχεται συμμετοχές και από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου που δεν είναι μέλη της ΕΕ, αλλά και από τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες 

και από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (άρθρο 5). Το ύψος της χρηματοδότησης 

ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ (άρθρο 2). 

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, η οποία αποτελεί συνέχεια της εξωτερικής ανεξάρτητης αξιολόγησης που 

πραγματοποιήθηκε σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013, 

επισημαίνει ότι το εν λόγω Πρόγραμμα αποδεικνύεται ικανό να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή 

πολιτιστική συνεργασία. Δέχεται, ωστόσο, ότι το Πρόγραμμα παρουσιάζει ορισμένες 

ατέλειες, όπως την ανάγκη αναθεώρησης των στόχων του προκειμένου να συμβαδίζουν με 

τις αλλαγές που επηρεάζουν τον πολιτιστικό τομέα και τις εξελίξεις πολιτικής (π.χ. η 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό), καθώς και την 
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ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου μέγιστης συγχρηματοδότησης ώστε να μην είναι πολύ 

χαμηλό αλλά να λαμβάνει υπόψη του την υπάρχουσα δυσμενή οικονομική πραγματικότητα. 

Τέλος, η Επιτροπή δεσμεύεται να λάβει υπόψη της τις συστάσεις του ανεξάρτητου 

εξωτερικού αξιολογητή κατά την εκπόνηση της πρότασής της για το επόμενο Πρόγραμμα, το 

οποίο θα ισχύει μετά το 2013. 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 (ΕΕΔΔ) αποτελεί μια νέα 

πολιτική της ΕΕ, η οποία, καίτοι έπεται χρονικά του ως άνω Προγράμματος Πολιτισμός 

2007-2013, διατηρεί παράλληλα ισχυρούς δεσμούς με αυτό. Ορισμένες μορφές στήριξης της 

ΕΕ συνδέονται άμεσα τόσο με το ΕΕΔΔ όσο και με το Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013, 

όπως είναι η προσήλωσή τους στην κοινωνία των πολιτών, η δημιουργία ομάδων ανάλυσης 

πολιτικής και η εκπόνηση μελετών. Παράλληλα υπάρχουν άλλες μορφές που δεν 

παρουσιάζουν άμεση σύνδεση μεταξύ τους, οι οποίες όμως μπορούν να δημιουργήσουν 

παραδείγματα ορθής πρακτικής και να αποτελέσουν οδηγό για τις διαδικασίες πολιτικής. 

Αναλυτικότερα: 

Αντικείμενο του ΕΕΔΔ (απόφαση αριθ. 1983/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) είναι η παρουσίαση και η προβολή συνεχούς διαδικασίας 

διαπολιτισμικού διαλόγου, η οποία και εκτείνεται πέρα από το έτος 2008 (άρθρο 1). Βασικοί 

στόχοι του αποτελούν η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των κρατών-μελών 

της ΕΕ, η προβολή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως ευκαιρία για τους λαούς της ΕΕ να 

ωφελούνται από την πολυπολιτισμική κοινωνία και να συνδράμουν σε αυτήν, η ενίσχυση της 

Ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη ιδίως στους νέους, και η ανάδειξη της συνεισφοράς των 

διαφόρων πολιτισμών και της πολιτισμικής πολυμορφίας στην πολιτιστική κληρονομιά των 

κρατών-μελών (άρθρο 2). Στους ειδικούς στόχους του περιλαμβάνονται η ευαισθητοποίηση 

ιδίως των νέων για τη συμμετοχή τους στο διαπολιτισμικό διάλογο, η προσπάθεια 

εντοπισμού και ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση του διαπολιτισμικού 

διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και των παιδιών, η ενθάρρυνση του 

ρόλου της εκπαίδευσης ως μέσου διδασκαλίας για την κατανόηση άλλων πολιτισμών, καθώς 

και η καλύτερη προβολή/συνοχή/προώθηση των κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων 

που συμβάλλουν στο διαπολιτισμικό διάλογο (άρθρο 2). Η στήριξη της ΕΕ προβλέπεται για 

τις εξής δραστηριότητες: εκδηλώσεις ευρωπαϊκού επιπέδου που προάγουν τον πολιτισμικό 

διάλογο με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ατόμων, εκδηλώσεις εθνικού και 

περιφερειακού επιπέδου για την προαγωγή της πολιτισμικής πολυμορφίας και του 
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πολιτισμικού διαλόγου με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων, εκστρατείες 

πληροφόρησης του κοινού σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο σχετικά με τα μηνύματα και τους 

στόχους του ΕΕΔΔ και αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών κυρίως ανάμεσα στους νέους 

και τα παιδιά, καθώς και έρευνες κοινοτικού και εθνικού επιπέδου που θα αξιολογούν την 

προετοιμασία, την αποτελεσματικότητα και την απήχηση της νέας αυτής Ευρωπαϊκής 

πολιτικής, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις για τη βιωσιμότητά της (άρθρο 3). Το 

χρηματοδοτικό κονδύλι για την υλοποίηση του ΕΕΔΔ ανέρχεται για την περίοδο 1/1/2007-

31/12/2008 στα 10 εκατομμύρια ευρώ (άρθρο 11). 

Βάσει της ανωτέρω απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την εφαρμογή του ΕΕΔΔ (σύμφωνα με την αρχές της επικουρικότητας και της 

ενσωμάτωσης), κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ ανέπτυξε τη δική του ιδιαίτερη εθνική στρατηγική 

σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αναλυτικότερα 

την Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το ΕΕΔΔ. 

 

3. Η Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού 

Διαλόγου 2008 

Η εν λόγω εθνική στρατηγική, η οποία προετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε από το ελληνικό 

Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), αποτελείται από έξι μέρη: Στο πρώτο μέρος ορίζεται το 

υπόβαθρο/εθνικό πλαίσιο, δηλαδή οι αρχές και οι έννοιες του διαπολιτισμικού διαλόγου, 

αλλά και οι ιδιαιτερότητες/προκλήσεις της Ελλάδας τόσο όσον αφορά τις σχέσεις της 

Ελλάδας με τις άλλες χώρες της ΕΕ, τις όμορες χώρες της και τις χώρες εκτός ΕΕ, όσο και 

όσον αφορά την ύπαρξη μειονοτήτων εντός του ελληνικού εδάφους, οι οποίες παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα εθνοτικά, θρησκευτικά ή/και πολιτισμικά χαρακτηριστικά (όπως είναι οι 

μετανάστες, οι μουσουλμάνοι της Θράκης, οι Έλληνες Ρομά και οι Εβραϊκές Κοινότητες της 

Ελλάδας). Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται οι στρατηγικοί εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς οι οποίοι θα κληθούν για συνεργασία και διαβούλευση προκειμένου να προχωρήσει ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, όχι μόνον σε εθνικό, αλλά και 

σε περιφερειακό, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Στο τρίτο μέρος περιγράφονται οι εθνικές 

προτεραιότητες, ήτοι οι διάφορες εκφάνσεις διαπολιτισμικού διαλόγου, οι κύριοι άξονες και 

τα πλαίσια δράσης, οι φορείς και οι χώροι δράσης, αλλά και οι μορφές δράσης που θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να υλοποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη γνωριμία 

των «άλλων» με τον ελληνικό πολιτισμό, τη γνωριμία των Ελλήνων με τον πολιτισμό των 
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«άλλων» και τελικά τη σύμπραξη Ελλήνων και «άλλων» στην υλοποίηση από κοινού 

δράσεων με γνώμονα τα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. Στο τέταρτο μέρος 

ανιχνεύονται οι δυνατότητες δράσης στον τομέα της επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης 

με στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση, όχι μόνον της έννοιας των διαφορετικών 

πολιτισμών, αλλά και συγκεκριμένων πρακτικών ενθάρρυνσης της επαφής ομάδων με 

ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Στο πέμπτο μέρος παρατίθενται οι δράσεις 

διαπολιτισμικού διαλόγου που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στη χώρα (βέλτιστες 

πρακτικές) από υπηρεσίες του ΥΠΠΟ. Τέλος, στο έκτο μέρος σκιαγραφείται η 

επικοινωνιακή στρατηγική που προβλέπεται για την ευρεία προβολή και διάδοση των ιδεών 

και των πρακτικών της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΕΔΔ, αλλά και 

του διαπολιτισμικού διαλόγου γενικότερα, η οποία δομείται γύρω από τα συνθήματα «Άκου 

τον άλλον, κάτι έχει να σου πει» και «Μίλα με τον άλλον, κάτι θα βγει». 

Στο πλαίσιο της εθνικής δράσης της Ελλάδας διοργανώθηκαν δύο συνέδρια (1
ο
 

Συνέδριο Διαπολιτισμικού Διαλόγου Αδριατικής-Ιονίου τον Ιούνιο του 2008 και Διεθνές 

Συνέδριο με θέμα «2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις 

γλώσσες-πολιτισμούς» που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

τον Δεκέμβριο του 2008), ενώ και η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνέδραμε από τη δική της 

πλευρά με πλήθος δράσεων, ορισμένες από τις οποίες εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι 

σήμερα (π.χ. το διεθνές πολυθεματικό φεστιβάλ «Cosmopolis» που διοργανώνεται  κάθε 

χρόνο από το 2000 από τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Καβάλας με τη συμμετοχή έξι 

τουλάχιστον χωρών και η συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών λογοτεχνών που 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2004 με την υποστήριξη διαφόρων Δήμων της 

Ελλάδας). 

Επίσης, δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα με τίτλο «Μουσικοί Διάλογοι» (1/3/2008-

28/2/2009), το οποίο επιχείρησε, με τραγούδια και μουσική, να φέρει σε επαφή άτομα 

διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών, γλωσσών ή/και διαφορετικής εθνικής 

καταγωγής. Στόχοι του Προγράμματος ήταν να συμπεριληφθεί μεγάλος αριθμός ατόμων σε 

συναυλίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια, να επισημανθεί ότι η διαδικασία της Ευρωπαϊκής 

ενοποίησης και η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη συντελούν στη σύγκλιση των διαφόρων 

πολιτιστικών και εθνικών ταυτοτήτων φέρνοντας πιο κοντά τις αντιλήψεις μας για τον 

«άλλο», να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό και μία ιστοσελίδα με ελεύθερη πρόσβαση σε 

όλο το υλικό του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση και η 
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μακροπρόθεσμη δράση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Οι δράσεις που 

σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος ήταν ένα σεμινάριο που απευθυνόταν σε 

μουσικούς, μουσικολόγους και δασκάλους της μουσικής όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 

επτά συναυλίες (μία στην Αθήνα-Μάιος 2008, μία στο Ναύπλιο-Ιούνιος 2008, μία στη 

Θεσσαλονίκη-Ιούλιος 2008 και τέσσερις στην Αθήνα-Σεπτέμβριος 2008) με τη μουσική των 

μεταναστών και των Ρομά, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τα ωδεία και την 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των δημόσιων σχολείων, και η δημιουργία 

μιας ιστοσελίδας με το παραγόμενο από το πρόγραμμα υλικό. 

Το Πρόγραμμα «Μουσικοί Διάλογοι» του ελληνικού ΥΠΠΟ που οργανώθηκε από τη 

Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (η οποία ορίστηκε ως ο εθνικός φορέας 

υλοποίησης της εμβληματικής δράσης του ΥΠΠΟ για το ΕΕΔΔ) συγχρηματοδοτήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 104.000 ευρώ. Το γεγονός όμως αυτό δεν αποδεικνύει 

αυτομάτως τη σπουδαιότητα του ανωτέρω προγράμματος. Άλλωστε, κάθε κράτος-μέλος της 

ΕΕ ευνοήθηκε από την Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση για μία συμβολική δράση του η 

οποία θα προτεινόταν από τον εθνικό συντονιστικό του φορέα. Το πλέον σημαντικό είναι ότι 

η Ελλάδα δεν συμπεριελήφθη στις επτά (από περισσότερες από 300 προτάσεις που 

διαγωνίστηκαν) επιλεγμένες πρωτοπόρες δράσεις κρατών-μελών της ΕΕ, οι οποίες 

συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 2,4 εκατομμύρια ευρώ 

(χρηματοδοτήθηκαν με περίπου 300.000-400.000 ευρώ έκαστη, επιδοτήθηκε δηλαδή περίπου 

το 80% κάθε έργου) κατόπιν θετικής αξιολόγησης των προτάσεών τους από εξωτερικό 

ανεξάρτητο αξιολογητή, ο οποίος προέβη στην αξιολόγηση με κριτήρια την ευρωπαϊκή 

διάσταση της πρότασης, τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονταν άμεσα ή έμμεσα από την 

πρόταση (συμπεριλαμβανομένων και των νέων), την εκπαίδευση, τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης της πρότασης, την πρόσβαση σε διαφόρους τομείς, την πρωτοπορία και τη 

διαχείριση δράσης. 

Η αξιολόγηση του ΕΕΔΔ σε κοινοτικό επίπεδο έγινε τον Ιούλιο του 2009 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχε προηγηθεί η αξιολόγηση από εξωτερικό ανεξάρτητο αξιολογητή, 

ο οποίος επικέντρωσε την προσοχή του, τόσο στο στενότερο πλαίσιο των δράσεων του κάθε 

κράτους-μέλους της ΕΕ χωριστά, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων κοινοτικού 

επιπέδου. Η αξιολόγηση της Επιτροπής έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: την 

καταλληλότητα, την εξωτερική συνοχή, την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και τη 

βιωσιμότητα. Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 

Περιφερειών με θέμα την αξιολόγηση του ΕΕΔΔ (6/7/2010), η αξιολόγηση του Έτους ήταν 

σε γενικές γραμμές θετική σε κοινοτικό επίπεδο και επετεύχθη η ευαισθητοποίηση του 

κοινού σε θέματα διαπολιτισμικού διαλόγου μέσα από διάφορες εκδηλώσεις. Ωστόσο, οι 

ενδιαφερόμενοι παράγοντες επικέντρωσαν την προσοχή τους σε έναν μόνο τομέα (κυρίως 

στον Πολιτισμό) και δεν ανταποκρίθηκαν στην επιδιωκόμενη διατομεακή προσέγγιση. Το 

γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία των αλλαγών στις διαρθρωτικές πολιτικές, δεν 

αφήνει περιθώρια για τη βιωσιμότητα της δραστηριότητας στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού 

διαλόγου. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω 

συνδυασμένες ενέργειες, ανάμεσα στην ίδια, σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στα κράτη-

μέλη και στην κοινωνία των πολιτών. Οι ενέργειες αυτές θα αποτελέσουν τον άξονα για την 

ενθάρρυνση της συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-

μέλη σε ποικίλους τομείς πολιτικής σχετικούς με τον διαπολιτισμικό διάλογο. 

Σύμφωνα λοιπόν με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2009), το 

κονδύλι που διέθεσε η Ελλάδα για τις δράσεις του εθνικού συντονιστικού της φορέα σχετικά 

με το ΕΕΔΔ, το οποίο δεν συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικά κονδύλια, ήταν συνολικά 

172.434 ευρώ, ποσό το οποίο μοιράστηκε ανάμεσα στις εξής δράσεις: Τέχνη και Πολιτισμός 

(το πρωτεύον επίπεδο δραστηριότητας), Συνεργασία μέσων μαζικής ενημέρωσης 

(δευτερεύον αλλά σημαντικό επίπεδο δραστηριότητας), Κοινοτική συμμετοχή και 

αθλητισμός (δραστηριότητα μέτριου επιπέδου), ενώ στους τομείς των Θεματικών 

εκδηλώσεων συζήτησης και έρευνας, Ανάπτυξης νέων πολιτικών, καθώς και της 

Οργανωτικής και συστηματικής ανάπτυξης η Επιτροπή δεν διακρίνει καμία αποδεδειγμένη 

δραστηριότητα. 

Ας εξετάσουμε όμως το κατά πόσον η Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το ΕΕΔΔ 

και οι περιπτώσεις εφαρμογής της ανταποκρίθηκαν τελικά επιτυχώς (ή όχι) στους στόχους 

που είχε θέσει η ΕΕ για τη ΕΕΔΔ: Όπως προκύπτει σαφώς από τη μελέτη μας, παρότι η 

ελληνική στρατηγική φαίνεται να εναρμονίζεται με τους στόχους της ΕΕ για το Έτος, 

εντούτοις, η εφαρμογή της κρίνεται ανεπαρκής. Ενδεχομένως το σκεπτικό των ιθυνόντων 

ήταν ότι η προσήλωσή τους στους τομείς του Πολιτισμού και της Συνεργασίας των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης θα μπορούσε πιθανόν να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες της 

χώρας, οι οποίες προσδιορίζονται στην ύπαρξη σημαντικού αριθμού μειονοτήτων εντός του 

ελληνικού εδάφους με ιδιαίτερα εθνοτικά, θρησκευτικά ή/και πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
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(π.χ. οι οικονομικοί μετανάστες αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του πληθυσμού της 

Ελλάδας, οι μουσουλμάνοι της Θράκης απαριθμούν περίπου το 1% του πληθυσμού της 

Ελλάδας, οι Έλληνες Ρομά αποτελούν περίπου το 2,5%-3% του συνολικού πληθυσμού, ενώ 

οι οκτώ Εβραϊκές Κοινότητες της Ελλάδας αριθμούν περίπου 5.500 άτομα). 

Οι εθνικές δράσεις της Ελλάδας αποσκοπούσαν στην κοινωνική ένταξη των ανωτέρω 

μειονοτικών ομάδων στην οικονομική, στην κοινωνική και στην πολιτιστική ζωή της χώρας 

και επιζητούσαν να διαδώσουν και τελικά να εμφυτεύσουν τις ιδέες και τις αξίες του 

διαπολιτισμικού διαλόγου περί σεβασμού της διαφορετικότητας και αρμονικής συνύπαρξης 

στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών, ιδιαίτερα δε ανάμεσα στους νέους και τα παιδιά που 

αποτελούν το μέλλον της χώρας. Ωστόσο, οι δράσεις αυτές στην πραγματικότητα δεν 

προσανατολίζονταν σε μακροπρόθεσμα, αλλά σε βραχυπρόθεσμα, αποτελέσματα. Η 

εφαρμογή της ελληνικής στρατηγικής στο ΕΕΔΔ δε μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχής, αφού 

της έλειπε η σημαντικότερη διάσταση: δεν ήταν διατομεακή. Η απουσία ευρύτερων 

διαρθρωτικών αλλαγών (π.χ. στη διοίκηση και στην εκπαίδευση) δεν επέτρεψε στην Ελλάδα 

ούτε τη βιωσιμότητα των προσπαθειών της, ούτε την ουσιαστική προώθηση του 

διαπολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα στους κατοίκους της. Άλλωστε, αν πραγματικά η χώρα 

είχε καταφέρει να εμποτίσει συναισθήματα ανοχής στη διαφορετικότητα, σεβασμού στον 

«άλλο» και αρμονικής συνύπαρξης του πληθυσμού της, δεν θα βλέπαμε την άνοδο των 

ακροδεξιών κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2009 (βλ. ΛΑΟΣ που έλαβε ποσοστό 

5,63% αντί του 5,04% που είχε λάβει το 2007) και του 2012 (βλ. Χρυσή Αυγή που από 

εξωκοινοβουλευτικό κόμμα κατάφερε στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2012 να 

συγκεντρώσει ποσοστό της τάξεως του 7 περίπου τοις εκατό), ούτε τα σχεδόν καθημερινά 

έκτροπα εναντίον οικονομικών μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε διάφορες 

άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όσον αφορά τους Ρομά, η ελληνική κοινωνία συνεχίζει να τους 

αντιμετωπίζει ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας με έντονα στοιχεία αναλφαβητισμού και 

παραβατικότητας. 

Μένουν λοιπόν πολλά ακόμη να γίνουν από πλευράς της ελληνικής Πολιτείας 

προκειμένου να εκριζωθούν αντιλήψεις διχαστικές, ξενοφοβικές και ρατσιστικές, οι οποίες 

αποβαίνουν εις βάρος τόσο των θυμάτων όσο και των θυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει 

αποκλειστικά τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Σε αυτές επαφίεται να υιοθετήσουν και να 

εφαρμόσουν εκείνες τις πολιτικές και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μεταβάλουν 

ριζικά και διά παντός τις ακραίες εθνικιστικές εξάρσεις, εμφυσώντας στην κοινωνία πολιτών 
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αισθήματα του συνανήκειν σε ένα κοινό αρμονικό σύνολο. Μόνον τότε οι έννοιες της 

πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, έννοιες που αρμόζουν σε μια 

πραγματικά δημοκρατική Ευρώπη, θα μπορέσουν τελικά να πραγματωθούν. 

 

4. Επίλογος/Συμπεράσματα 

Μελετήσαμε τη δράση της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού αναφορικά με την ενίσχυση της 

πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, που αποτελούν βασικές αρχές 

της Ένωσης. Περιγράψαμε συνοπτικά τις δράσεις οι οποίες ορίζονται στα Προγράμματα 

Πολιτισμός 2000 και Πολιτισμός 2007-2013, ενώ στη συνέχεια εστιάσαμε την προσοχή μας 

στο Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008. Η κριτική στην κοινοτική δράση 

ασκήθηκε μέσα από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναγνωρίζει ότι οι 

δράσεις της ΕΕ, λόγω της αρχής της επικουρικότητας, δεν ενσωματώνονται πλήρως στις 

πολιτικές των κρατών-μελών, με αποτέλεσμα κάθε φορά να απαιτείται στενότερη 

συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ, κράτη-μέλη και κοινωνία των πολιτών). 

Στη συνέχεια η μελέτη μας επικέντρωσε στην ελληνική περίπτωση και ειδικότερα 

στην Εθνική Στρατηγική της Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 

2008. Η κριτική μας καταγραφή κατέδειξε ότι η αρχικά φιλόδοξη αυτή ελληνική στρατηγική 

εφαρμόστηκε τελικά ανεπαρκώς λόγω της προσήλωσης του εθνικού συντονιστικού φορέα σε 

ορισμένους τομείς πολιτικής και της συνεπαγόμενης έλλειψης της διατομεακής προσέγγισης. 

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ουσιαστικά στους σχετικούς στόχους που είχε θέσει 

η ΕΕ για το Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, καθόσον απέτυχε να επιφέρει μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα και να δημιουργήσει την μια υγιή βάση για την ανάπτυξη ενός γόνιμου 

διαπολιτισμικού διαλόγου ανάμεσα στους κατοίκους της, εδραζόμενο στο σεβασμό της 

πολιτισμικής πολυμορφίας. 
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